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லூக்கக 17:5 அப்பபகழுத அப்வபகஸ்தலர கரத்தரர வநகக்க: எங்கள 
விசுவேகசத்ரத வேரத்திக்கப்பண்ணவவேண்டும என்றகரகள.

வரகமர 10:17 ஆதலகல விசுவேகசம வகளவியினகவல வேரும, வகளவி 
வதவேனுரடைய வேசனத்தினகவல வேரும.

லூக்கக 11:1 அவேர ஒரு இடைத்தில பஜெபமபண்ண முடித்தபின்ப, 
அவேருரடைய சீஷரில ஒருவேன் அவேரர வநகக்க: ஆண்டைவேவர, 
வயகவேகன் தன் சீஷருக்கு பஜெபம பண்ணப் வபகதித்ததவபகல, நீரும 
எங்களுக்குப் வபகதிக்கவவேண்டும என்றகன்.

1 தீவமகத்வதயு 2:1-4  நமமுரடைய இரட்சகரகயிருக்கற வதவேனும, 
நமமுரடைய நமபிக்ரகயகயிருக்கற கரத்தரககய இவயசுகறிஸ்தவும
கட்டைரளையிட்டைபடிவய, இவயசுகறிஸ்தவின் 
அப்வபகஸ்தலனகயிருக்கற பவுல, 2 விசுவேகசத்தில உத்தம 
குமகரனககய தீவமகத்வதயுவுக்கு எழுதகறதகவேத: நமமுரடைய 
பிதகவேககய வதவேனகலும நமமுரடைய கரத்தரககய கறிஸ்த 
இவயசுவினகலும கருரபயும இரக்கமும சமகதகனமும 
உண்டைகவேதகக. 3 வவேற்றுரமயகன உபவதசங்கரளைப் 
வபகதியகதபடிக்கும, விசுவேகசத்தினகல விளைங்கும பதய்வீக 
பக்திவிருத்திக்கு ஏதவேகயிரகமல, தரக்கங்களுக்கு ஏதவேகயிருக்கற 
கட்டுக்கரதகரளையும முடிவிலலகத வேமசவேரலகறுகரளையும 
கவேனியகதபடிக்கும, நீ சிலருக்குக் கட்டைரளையிடுமபபகருட்டைகக, 4 
நகன் மக்பகவதகனியகவுக்குப் வபககுமவபகத உன்ரன எவபசு 
பட்டைணத்திலிருக்க வவேண்டிக்பககண்டைபடிவய பசய்வேகயகக.

சகரியக 3:1,2 அவேர பிரதகன ஆசகரியனககய வயகசுவேகரவே எனக்குக் 
ககண்பித்தகர; அவேன் கரத்தருரடைய தூதனுக்கு முன்பகக நின்றகன்; 
சகத்தகன் அவேனுக்கு விவரகதஞ்பசய்ய அவேன் வேலதபக்கத்திவல 
நின்றகன். 2 அப்பபகழுத கரத்தர சகத்தகரன வநகக்க: கரத்தர 
உன்ரனக் கடிந்தபககளவேகரகக; சகத்தகவன, எருசவலரமத் 



பதரிந்தபககண்டை கரத்தர உன்ரனக் கடிந்தபககளவேகரகக; இவேன் 
அக்கனியினின்று தப்பவிக்கப்பட்டை பககளள அலலவேக என்றகர.

எவபசியர  6:12 ஏபனனில, மகமசத்வதகடும இரத்தத்வதகடுமலல, 
தரரத்தனங்கவளைகடும, அதிககரங்கவளைகடும, இப்பிரபஞ்சத்தின் 
அந்தககர வலகககதிபதிகவளைகடும, வேகனமண்டைலங்களலுளளை 
பபகலலகத ஆவிகளன் வசரனகவளைகடும நமக்குப் வபகரகட்டைம 
உண்டு.

எவபசியர  6:10,11 கரடைசியகக, என் சவககதரவர, கரத்தரிலும 
அவேருரடைய சத்தவேத்தின் வேலலரமயிலும பலப்படுங்கள. 11 
நீங்கள பிசகசின் தந்திரங்கவளைகடு எதிரத்தநிற்கத் 
திரகணயுளளைவேரகளைககுமபடி, வதவேனுரடைய 
சரவேகயுதவேரக்கத்ரதயும தரித்தக்பககளளுங்கள.

எவபசியர  6:13-17 ஆரகயகல, தீங்குநகளவல அரவேகரளை நீங்கள 
எதிரக்கவும, சகலத்ரதயும பசய்தமுடித்தவேரகளைகய் நிற்கவும 
திரகணயுளளைவேரகளைககுமபடிக்கு, வதவேனுரடைய 
சரவேகயுதவேரக்கத்ரதயும எடுத்தக்பககளளுங்கள. 14 சத்தியம 
என்னும கச்ரசரய உங்கள அரரயில கட்டினவேரகளைகயும 
நீதிபயன்னும மகரக்கவேசத்ரதத் தரித்தவேரகளைகயும; 15 
சமகதகனத்தின் சுவிவசஷத்திற்குரிய ஆயத்தம என்னும 
பகதரட்ரசரயக் ககலகளவல பதகடுத்தவேரகளைகயும, 16 
பபகலலகங்கன் எய்யும அக்கனியகஸ்திரங்கரளைபயலலகம 
அவித்தப்வபகடைத்தக்கதகய், எலலகவேற்றிற்கும வமலகக 
விசுவேகசபமன்னும வகடைகத்ரதப் பிடித்தக்பககண்டைவேரகளைகயும 
நிலலுங்கள. 17 இரட்சணயபமன்னும தரலச்சீரகரவேயும, 
வதவேவேசனமககய ஆவியின் பட்டையத்ரதயும 
எடுத்தக்பககளளுங்கள.

எபிபரயர  4:12 வதவேனுரடைய வேகரத்ரதயகனத ஜீவேனும 
வேலலரமயும உளளைதகயும, இருபறமும கருக்குளளை எந்தப் 
பட்டையத்திலும கருக்ககனதகயும, ஆத்தமகரவேயும ஆவிரயயும, 
கணுக்கரளையும ஊரனயும பிரிக்கத்தக்கதகக உருவேக் 



குத்தகறதகயும, இருதயத்தின் நிரனவுகரளையும 
வயகசரனகரளையும வேரகயறுக்கறதகயும இருக்கறத.

லூக்கக 4:8 இவயசு அவேனுக்குப் பிரதியுத்தரமகக: எனக்குப் 
பின்னககப்வபக சகத்தகவன, உன் வதவேனககய கரத்தரரப் 
பணந்தபககண்டு, அவேர ஒருவேருக்வக ஆரகதரனபசய்வேகயகக 
என்று எழுதியிருக்கறவத என்றகர.

எவபசியர  6:18 எந்தச் சமயத்திலும சகலவிதமகன வவேண்டுதவலகடும
விண்ணப்பத்வதகடும ஆவியினகவல பஜெபமபண்ண, 
அதன்பபகருட்டு மிகுந்த மனஉறுதிவயகடும சகல 
பரிசுத்தவேகன்களுக்கககவும பண்ணும வவேண்டுதவலகடும 
விழித்தக்பககண்டிருங்கள.

1 சகமுவவேல 17:45-47 அதற்குத் தகவீத: பபலிஸ்தரன வநகக்க: நீ 
பட்டையத்வதகடும, ஈட்டிவயகடும, வகடைகத்வதகடும என்னிடைத்தில 
வேருகறகய்; நகவனக நீ நிந்தித்த இஸ்ரவவேலுரடைய இரகணுவேங்களன்
வதவேனககய வசரனகளுரடைய கரத்தரின் நகமத்திவல உன்னிடைத்தில 
வேருகவறன். 46 இன்ரறயதினம கரத்தர உன்ரன என் ரகயில 
ஒப்பக்பககடுப்பகர; நகன் உன்ரனக் பககன்று, உன் தரலரய 
உன்ரன விட்டு வேகங்க, பபலிஸ்தருரடைய பகளையத்தின் 
பிணங்கரளை இன்ரறயதினம ஆககயத்தப் பறரவேகளுக்கும, 
பூமியின் ககட்டு மிருகங்களுக்கும பககடுப்வபன்; அதனகல 
இஸ்ரவவேலில வதவேன் ஒருவேர உண்டு என்று பூவலககத்தகர 
எலலகரும அறிந்த பககளளுவேகரகள. 47 கரத்தர பட்டையத்தினகலும
ஈட்டியினகலும ரட்சிக்கறவேர அலல என்று இந்த 
ஜெனக்கூட்டைபமலலகம அறிந்த பககளளும; யுத்தம கரத்தருரடையத; 
அவேர உங்கரளை எங்கள ரகயில ஒப்பக்பககடுப்பகர என்றகன்.

லூக்கக 10:17-20 பின்ப அந்த எழுபதவபரும சந்வதகஷத்வதகவடை 
திருமபிவேந்த: ஆண்டைவேவர, உமமுரடைய நகமத்தினகவல 
பிசகசுகளும எங்களுக்குக் கீழ்ப்படிகறத என்றகரகள. 18 
அவேரகரளை அவேர வநகக்க: சகத்தகன் மின்னரலப்வபகல 
வேகனத்திலிருந்த விழுகறரதக் கண்வடைன். 19 இவதக, 



சரப்பங்கரளையும வதளகரளையும மிதிக்கவும, சத்தருவினுரடைய 
சகல வேலலரமரயயும வமற்பககளளைவும உங்களுக்கு அதிககரங் 
பககடுக்கவறன்; ஒன்றும உங்கரளைச் வசதப்படுத்தமகட்டைகத. 20 
ஆகலும, ஆவிகள உங்களுக்குக் கீழ்ப்படிகறதற்ககக நீங்கள 
சந்வதகஷப்படைகமல, உங்கள நகமங்கள பரவலககத்தில 
எழுதியிருக்கறதற்கககச் சந்வதகஷப்படுங்கள என்றகர.

2 பககரிந்தியர 10:3-5 நகங்கள மகமசத்தில நடைக்கறவேரகளைகயிருந்தம,
மகமசத்தின்படி வபகரபசய்கறவேரகளைலல. 4 எங்களுரடைய 
வபகரகயுதங்கள மகமசத்தக்வகற்றரவேகளைகயிரகமல, அரண்கரளை 
நிரமூலமகக்குகறதற்கு வதவேபலமுளளைரவேகளைகயிருக்கறத. 5 
அரவேகளைகல நகங்கள தரக்கங்கரளையும, வதவேரன அறிகற 
அறிவுக்கு விவரகதமகய் எழுமபகற எலலக வமட்டிரமரயயும 
நிரமூலமகக்க, எந்த எண்ணத்ரதயும கறிஸ்தவுக்குக் கீழ்ப்படியச் 
சிரறப்படுத்தகறவேரகளைகயிருக்கவறகம.

2 தீவமகத்வதயு 1:7 வதவேன் நமக்குப் பயமுளளை ஆவிரயக் 
பககடைகமல, பலமும அன்பம பதளந்த பத்தியுமுளளை ஆவிரயவய 
பககடுத்திருக்கறகர.

மத்வதயு 12:28,29 நகன் வதவேனுரடைய ஆவியினகவல பிசகசுகரளைத் 
தரத்தகறபடியகல, வதவேனுரடைய ரகஜ்யம உங்களடைத்தில 
வேந்திருக்கறவத. 29 அன்றியும பலவேகரன முந்திக் 
கட்டினகபலகழியப் பலவேகனுரடைய வீட்டுக்குள ஒருவேன் பகுந்த, 
அவேன் உரடைரமகரளை எப்படிக் பககளரளையிடைக்கூடும? 
கட்டினகவனயககல, அவேன் வீட்ரடைக் பககளரளையிடைலகம.

எவபசியர 1:13 நீங்களும உங்கள இரட்சிப்பின் சுவிவசஷமககய 
சத்திய வேசனத்ரதக் வகட்டு, விசுவேகசிகளைகனவபகத, 
வேகக்குத்தத்தமபண்ணப்பட்டை பரிசுத்த ஆவியகல அவேருக்குள 
முத்திரரவபகடைப்பட்டீரகள.

அப்வபகஸ்தலருரடைய நடைபடிகள 19:6 அலலகமலும பவுல 
அவேரகளவமல ரககரளை ரவேத்தவபகத, பரிசுத்தகவி அவேரகளவமல 



வேந்தகர; அப்பபகழுத அவேரகள அந்நியபகரஷகரளைப் வபசித் 
தீரக்கதரிசனஞ் பசகன்னகரகள.

மகற்கு 16:15-18 பின்ப, அவேர அவேரகரளை வநகக்க: நீங்கள 
உலகபமங்கும வபகய், சரவே சிருஷ்டிக்கும சுவிவசஷத்ரதப் 
பிரசங்கயுங்கள. 16 விசுவேகசமுளளைவேனகக ஞகனஸ்நகனம 
பபற்றவேன் இரட்சிக்கப்படுவேகன்; விசுவேகசியகதவேவனக 
ஆக்கரனக்குளளைககத் தீரக்கப்படுவேகன். 17 விசுவேகசிக்கறவேரகளைகல
நடைக்கும அரடையகளைங்களைகவேன: என் நகமத்தினகவல பிசகசுகரளைத் 
தரத்தவேகரகள. நவேமகன பகரஷகரளைப் வபசுவேகரகள; 18 
சரப்பங்கரளை எடுப்பகரகள; சகவுக்வகதவேகன 
யகபதகன்ரறக்குடித்தகலும அத அவேரகரளைச் வசதப்படுத்தகத; 
வியகதியஸ்தர வமல ரககரளை ரவேப்பகரகள, அப்பபகழுத 
அவேரகள பசகஸ்தமகவேகரகள என்றகர.

1 வயகவேகன் 1:9 நமமுரடைய பகவேங்கரளை நகம அறிக்ரகயிட்டைகல, 
பகவேங்கரளை நமக்கு மன்னித்த எலலக அநியகயத்ரதயும நீக்க 
நமரமச் சுத்திகரிப்பதற்கு அவேர உண்ரமயும நீதியும 
உளளைவேரகயிருக்கறகர.

யகத்திரககமம 20:5 நீ அரவேகரளை நமஸ்கரிக்கவும வசவிக்கவும 
வவேண்டைகம; உன் வதவேனககய கரத்தரகயிருக்கற நகன் எரிச்சலுளளை 
வதவேனகயிருந்த, என்ரனப் பரகக்கறவேரகரளைக் குறித்தப் 
பிதகக்களுரடைய அக்கரமத்ரதப் பிளரளைகளடைத்தில மூன்றகம 
நகன்ககம தரலமுரறமட்டும விசகரிக்கறவேரகயிருக்கவறன்.

சங்கீதம 109:17 சகபத்ரத விருமபினகன், அத அவேனுக்கு வேரும; 
அவேன் ஆசீரவேகதத்ரத விருமபகமற்வபகனகன், அத அவேனுக்குத் 
தூரமகய் விலகப்வபகம.

நியகயகதிபதிகள 16:16 இப்படி அவேரனத் தினமதினம தன் 
வேகரத்ரதகளனகவல பநருக்க அலட்டிக் பககண்டிருக்கறதினகல, 
சககத்தக்கதகய் அவேன் ஆத்தமக விசனப்பட்டு,

எவபசியர  4:26 நீங்கள வககபங்பககண்டைகலும 



பகவேஞ்பசய்யகதிருங்கள, சூரியன் அஸ்தமிக்கறதற்கு முன்னகக 
உங்கள எரிச்சல தணயக்கடைவேத;

வரகமர 14:12 ஆதலகல நமமில ஒவ்பவேகருவேனும தன்ரனக்குறித்த 
வதவேனுக்குக் கணக்பககப்பவிப்பகன்.

1 வயகவேகன் 2:23 குமகரரன மறுதலிக்கறவேன் பிதகரவே 
உரடையவேனலல, குமகரரன அறிக்ரகயிடுகறவேன் பிதகரவேயும 
உரடையவேனகயிருக்கறகன்.

வயகவேகன் 14:6 அதற்கு இவயசு: நகவன வேழியும சத்தியமும 
ஜீவேனுமகயிருக்கவறன்; என்னகவலயலலகமல ஒருவேனும 
பிதகவினிடைத்தில வேரகன்.

மத்வதயு 11:28-30 வேருத்தப்பட்டுப் பகரஞ்சுமக்கறவேரகவளை நீங்கள 
எலலகரும என்னிடைத்தில வேகருங்கள; நகன் உங்களுக்கு 
இரளைப்பகருதல தருவவேன். 29 நகன் சகந்தமும 
மனத்தகழ்ரமயுமகயிருக்கவறன்; என் நுகத்ரத உங்களவமல 
ஏற்றுக்பககண்டு, என்னிடைத்தில கற்றுக்பககளளுங்கள. 
அப்பபகழுத, உங்கள ஆத்தமகக்களுக்கு இரளைப்பகறுதல 
கரடைக்கும. 30 என் நுகம பமதவேகயும என் சுரம இலகுவேகயும 
இருக்கறத என்றகர.

2 பககரிந்தியர 6:2 அநுக்கரக ககலத்திவல நகன் உனக்குச் 
பசவிபககடுத்த, இரட்சணயநகளவல உமக்கு உதவிபசய்வதன் 
என்று பசகலலியிருக்கறகவர; இவதக, இப்பபகழுவத 
அநுக்கரகககலம, இப்பபகழுவத இரட்சணய நகள.

வரகமர 10:13 ஆதலகல கரத்தருரடைய நகமத்ரதத் 
பதகழுதபககளளுகற எவேனும இரட்சிக்கப்படுவேகன்.
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